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 چکیده

ها برای صفات طول بوته، تعداد شاخه فرعی و طول بوته تاا اویایم میاوه در    و نحوه عمل ژنتروزیس ه، یپذیری عمومی و خصوصکیبارزیابی تر
صورت گرفات    1393های خیار در سال با استفاده از روش دوم و چهارم در مدل ثابت گریفینگ برای تعدادی از الیم 7×7آیل ناقص قایب آزمایش دی

پذیری خصوصی بارای تماامی   دار بود ویی میانگیم مربعات ترکیبطول بوته تا اوییم میوه معنی پذیری عمومی فقط برای صفتمیانگیم مربعات ترکیب
رسد صفت طول بوته تا باشد  به نظر میها در توارث ایم صفات در جمعیت مورد مطایعه میدار شد که مبیم اهمیت بیشتر اثرات غایبیت ژنصفات معنی

 شود  ها کنترل میعمل افزایشی ژنمی باال توسط اوییم میوه با توجه به ترکیب پذیری عمو
 

 هاتالقی دی آیل، گریفینگ، هتروزیس، نحوه توارث ژنکلیدی:  هایواژه
 

  1 مقدمه

( یکی از محصوالت مها  باغباانی   .Cucumis sativus Lخیار )
در بخش سبزیکاری است و کشور ماا از یحاات توییاد ایام محصاول      

است  با توجه به غنای ژنتیکای و اساتعداد   جایگاه دوم را در جهان دار
طبیعی باالیی که در زمینه ایم گیااه در کشاور ماا و دنیاا وجاود دارد      

(، ویی متاسفانه به دییل عدم توجه به ایم امر در حال حاضر عمده 13)
شاود  های خارجی تاامیم مای  بذر مورد نیاز مصرف کنندگان از شرکت

رسد  برای ری ضروری به نظر می( بنابرایم تحقیق در ایم زمینه ام6)
حداکثر هتروزیس در ایام گیااه آگااهی از زمیناه ژنتیکای ایام گیااه        

های هیبرید اوییم گام اصایی پیادا   باشد  برای تویید واریتهضروری می
ها برای ای از الیمکردن الینی است که بهتریم ترکیب را با مجموعه

عماومی( و یاا بهتاریم     تویید ارقام هیبرید داشته باشد )ترکیب پذیری
ترکیب در برابار یاال الیام دیگار را داشاته باشاد )ترکیاب پاذیری         

های پرکاربرد برای یافتم ترکیبات برتر (  یکی از روش19خصوصی( )
بناا نهااده    1919آیل است که توسط اسمیت در سال روش تالقی دی

آیل روش پیشنهادی گریفینگ بارای  شد  متداویتریم روش تجزیه دی
هاا  ها و مشخص نمودن ماهیت و عمال ژن پذیری الیمترکیب تعییم
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پاذیری در  است زیرا هیچ پیش شرط ژنتیکی را بارای تعیایم ترکیاب   
(  با توجه به دگرکشام باودن   5گیاهان با رفتار دیپیوئیدی الزم ندارد )

های خایص و سپس ارقام هیبرید آن در راساتای  گیاه خیار تویید الیم
وزیس و بااه منظاور افازایش توییاد و کیفیاات    اساتفاده از پدیاده هتار   

(  هتاروزیس بارای صافات    6محصول آن موفقیت آمیز خواهاد باود )  
، 21، 20، 19، 17، 16، 14، 12، 11، 10، 7، 3مختیااخ خیااار توسااط )

هاا در  ( گزارش شده است  در تحقیقی برای تعییم نحوه عمال ژن 22
د گاره  صفات کمی خیار مشخص شد صفاتی همچون طول بوته، تعدا

هاا  و تعداد شاخه فرعی و زماان برداشات توساط عمال افزایشای ژن     
پاذیری  الیم خیار برای محاسبه ترکیب 5(  بررسی 9شوند )کنترل می

داری را بارای  عمومی و خصوصی صفات کمای خیاار اخاتالف معنای    
(  2پذیری عمومی و خصوصی صفات مورد مطایعه نشان دادند )ترکیب
آیال نااقص بارای بررسای     استفاده از طرح دیالیم خیار با  4مطایعه 
پاذیری  پذیری عمومی و خصوصی صفات کمای خیاار ترکیاب   ترکیب

(  در 1عمومی باالیی را بارای تعاداد شااخه فرعای گازارش کردناد )      
هاا  و وایادیم آن  F1داری بیم هیبریادهای  ( اختالف معنی8) تحقیقی

و بیاان   برای صفات طول بوته، و تعداد شاخه فرعای گازارش کردناد   
پاذیری  پذیری عمومی ایم صفات بیشاتر از ترکیاب  نمودند که ترکیب

ها بود که بیانگر نقش عمل افزایشی ژنها درکنتارل ایام   خصوصی آن
پذیری عماومی  ( با بررسی ترکیب15صفات است  در تحقیق دیگری )

الیم خیار برای صفات رویشی خیار از جمیه طول بوته  12و خصوصی 
پاذیری عماومی بااالتری را نسابت باه      عای ترکیاب  و تعداد شاخه فر

( 18در تحقیقی ) پذیری خصوصی برای ایم صفات بیان کردند ترکیب
هاای مااده گال خیاار     ها و میزان هتروزیس را در الیمنحوه عمل ژن

 )علوم و صنایع كشاورزي( علوم باغباني نشریه
 131-139 .ص ،1396 بهار، 1، شماره 31جلد 

 2008 - 4730 شاپا:

Journal of Horticultural Science  

Vol. 31, No. 1, Spring 2017, P. 131-139 

ISSN: 2008 - 4730 

mailto:jamalaliolfati@gmail.com


 1396بهار ، 1، شماره 31، جلد )علوم و صنایع كشاورزي( نشریه علوم باغباني 132

برای صفات طول بوته و تعداد شاخه فرعی مورد ارزیابی قارار دادناد    
هاا در کنتارل ایام    یشای ژن نتایج ایشان نشان داد که عمل غیار افزا 

صفات بیشتر از عمل افزایشی است  همچنایم در ماورد ایام صافات     
داری نسابت باه وایاد برتار گازارش دادناد  در یاال        هتروزیس معنی

الیام بارای    6پذیری عماومی و خصوصای   تحقیقی با مطایعه ترکیب
پذیری عمومی و خصوصی برای تمام صفات صفات کمی خیار ترکیب

(  مطایعاه  12)دار باود  منجمیاه صافات رویشای معنای    مورد ارزیاابی  
ای برای صفات الیم خیار گیخانه 9پذیری عمومی و خصوصی ترکیب

رویشی از جمیه طول بوته، تعداد شاخه فرعی و تعداد گاره نشاان داد   
که هر دو عمل افزایشی و غایبیت نقش مهمی در کنترل ژنتیکی ایام  

 ( 4صفات دارند )
هاای مختیاخ   متعدد وجود تفاوت در گزارشهای رغ  بررسیعیی

ها برای هر جمعیت اصالحی دارد  از ایام  موید بررسی نحوه عمل ژن
پاذیری عماومی و خصوصای،    رو ایم تحقیق به منظور بررسی ترکیب
پاذیری صافات رویشای هفات     میزان هتروزیس و تعییم میزان وراثت
یم ترکیاب  ها جهت تعییم بهتار الیم خیار و هیبریدهای حاصل از آن

و یا بهتریم جمعیت بارای انتخاا     F1وایدیم برای تویید بذر هیبرید 
 هایی با صفات رویشی مطیو  انجام گرفت الیم

 

 هامواد و روش

هااای خیااار از مرکااز آساایایی تحقیقااات و اصااالح  الیاامبااذور 
( تهیه شدند  برای تسهیل در AVRDAهوا، تایوان )سبزیجات در سم

های احتمایی از نتایج به دست آماده باه   استفاده گذاری و عدم سوءنام
هاا یاال کاد    هاای ماادری ماورد اساتفاده در تالقای     هر یال از الیم

فروردیم  20اختصاص داده شد  بذور به روش کشت مستقی  در تاریخ 
درمزرعه پژوهشی دانشکده عیاوم کشااورزی دانشاگاه گایالن      1393

ذرها را در الی دساتمال  زنی، بکاشته شدند  به منظور تسریع در جوانه
سااعت در   12-16درجه سانتیگراد به مدت  20-25مرطو  در دمای 

زنای انجاام شاود     جای گرم و مرطو  قرار داده تا عمل پایش جواناه  
 50و  100ای باا فاصایه   زده به روش کشت کپاه سپس بذرهای جوانه

سانتیمتر به ترتیب بیم و روی ردیخ کشت شد  در طی مرحیه داشات  
هاای هارز، آفاات و    ها، مباارزه باا عیاخ   تی از قبیل آبیاری بوتهعمییا

هاای مااده   افشانی گال بیماریها صورت گرفت  برای انجام عمل گرده
افشانی با کپساول ژالتینای پوشایده شاده و     انتخابی روز قبل از گرده

های حاصال  شد  میوههای مورد نظر تالقی داده صبح روز بعد با الیم
ن کامل روی بوته باقی ماناده و بعاد از برداشات باا     از تالقی تا رسید

استفاده از روش تخمیر بذرها از میاوه جادا و در دماای اتااک خشاال      
 شدند 

ها به هماراه  حاصل از آن F1های مادری و هیبریدهای بذور الیم
محصول شرکت وارش برکت  2یال هیبرید تجاری ایرانی بنام گیالن 

هیند بودند )جادول   PSشرکت  گیالن و یال هیبرید وارداتی محصول
در یاال   1393( که به روش کشت مستقی  در تاریخ هفت  تیر مااه  1

گیری صفات مورد نظار کاشاته شادند     ای جهت اندازهآزمایش مزرعه
های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شاد  در  آزمایش به صورت بیوک

ه میازان  مزرعه به منظور تامیم نیازهای غذایی گیاهان از کود دامی ب
هاای هارز باه    تم در هکتار استفاده شد  عمییاات وجایم عیاخ    150

ها از طریق سمپاشی باا ساموم   صورت دستی و کنترل آفات و بیماری
گیری طول بوته طول ساقه دارای دوره اثر کوتاه انجام شد  برای اندازه

متار  اصیی از محل طوقه تا نوک ساقه توسط متر و بر حساب ساانتی  
گیری فاصیه بیم طوقه تا اوییم میوه بر و ثبت شد  با اندازهگیری اندازه

ها پاس  کییه دادهمترطول بوته تا اوییم میوه ثبت گردید  حسب سانتی
از نرمال سازی از طریق تبدیل داده مناساب ماورد بررسای و تجزیاه     

دار باودن  آماری و مقایساه میاانگیم قارار گرفتناد  در صاورت معنای      
پذیری عمومی و خصوصی ، جهت تعییم ترکیبهااختالف بیم ژنوتیپ

وایدیم مورد بررسی از مدل ثابت روش دوم و چهارم گریفینگ با مدل 
  (5آماری زیر استفاده شد )

xij=µ+gcai+gcaj+scaij+eij 
ارزش مشاهده شده صفت در فارد حاصال از    ijxکه در ایم رابطه 

ذیری عماومی  پا ترکیب igcaمیانگیم جمعیت، µ امjام و iتالقی واید 
پاذیری  ترکیاب  ijscaام، jپذیری عماومی وایاد   ترکیب gcajام، iواید 

 است  ijخطای آزمایش مربوط به فرد  ijeو  ijخصوصی تالقی 

 

 نتایج و بحث

دار نتایج تجزیه واریانس حاکی از اختالف بسیار معنای  طول بوته:
 220تاا   93(  میانگیم ایم صافت بایم   1ها بود )جدولدر بیم ژنوتیپ

از نظار   B10×A4ها نشان داد کاه تالقای  متغیر بود  مقایسه میانگیم
تاریم ساطح قارار    در پااییم  A0×A4ایم صفت در باالتریم و تالقی 

پاذیری عماومی و   (  نتاایج حاصال از تجزیاه ترکیاب    2داشت )جدول
ها حاکی خصوصی به روش دوم گریفینگ با فرض ثابت بودن ژنوتیپ

پاذیری خصوصای بارای ایام صاقت      رکیاب دار تاز وجود اثرات معنی
 ( 3دار نشد )جدولپذیری عمومی برای ایم صفت معنیداشت  ترکیب

پاذیری عماومی باه خصوصای و مقادار      دار نشدن نسبت ترکیبمعنی
افزایشای  ( نشان داد که سه  واریانس غیار 337/0عددی نسبت بیکر )

یام  در کنترل ایم صفت بیشاتر از واریاانس افزایشای اسات  نتاایج ا     
پاذیری  ( مغایرت داشات  وراثات  12تحقیق با نتایج ایفتی و همکاران )

تر باودن میاانگیم مربعاات    خصوصی برای ایم صفت به دییل کوچال
پاذیری خصوصای و   پذیری عمومی به میانگیم مربعات ترکیبترکیب

-نتایج حاصل از تجزیه ترکیاب  ( 3خطای برآورد محاسبه نشد )جدول

روش چهارم گریفیناگ نیاز همساو باا     پذیری عمومی و خصوصی در 
( در ایم روش بیشتر از روش 49/0روش دوم بود  اگرچه نسبت بیکر )
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 دوم بود 
  رویشی خیار صفاتهای مختلف بر برخی اثر ژنوتیپنتایج تجزیه واریانس  -1جدول 

Table 1- ANOVA of genotypes effects on some cucumber vegetative characteristics 

یانگین مربعاتم  
Mean of squares درجه آزادی 

DF 

 منبع تغییرات
Source of variation  طول بوته تا اولین میوه 

Plant length to first fruit 
 تعداد شاخه فرعی

 Number of lateral branch 
بوتهطول  

Plant length  

41.64 ns 1.47ns 1510.7ns 2 
 بیوک

 Block 

328.59** 8.65** 5282.5** 29 
 ژنوتیپ

 Genotype 

14.16 2.93 985.66 58 
 خطای آزمایش

 Error 

12.71 8.90 14.93  
 ضریب تغییرات 

C.V (%) 

ns درصد 1دار و معنی دار در سطح و ** به ترتیب غیر معنی 
01 respectively.0P ≤ ant and significant at cnon signifi : ∗∗ns,  

 
 خیارصفات رویشی  برخی بر ی مختلفهاژنوتیپمقایسه میانگین  -2جدول 

Table 2- Effect of cucumber genotypes on measured vegetative characteristics 

 طول بوته تا اولین میوه
Plant length to first fruit 

(cm) 

 تعداد شاخه فرعی
 Number of lateral branch 

 بوتهطول
 Plant length  

(cm) 

 ژنوتیپ

Genotypes 
 

19.33 8.33 220 Guilan (standard) 
10.67 5 206.66 P.S (standard) 

2 6.33 96.66 B10 
2 6 105 B12 
22 7.33 193.33 A15 
30 7.66 215 A11 
24 9 205 A4 

12.67 3.33 128.33 A0 
35.67 7.33 230 B6 
16.67 7.66 145 B10×A15 

2 4 131.66 B10×B12 
4 7.33 128.33 B10×B6 

4.67 6.33 186.66 B10×A0 
5 8.33 170 B10×A11 

11.33 5.66 220 B10×A4 
12.33 5.33 141.66 B12×A15 
2.33 8.33 200 B12×A0 

2 4 109.33 B12×A4 
5.33 3.33 93.66 B12×B6 

5 7.33 200 B12×A11 
16 4.33 136.66 A15×A0 
20 5.33 111.66 A15×A4 
15 3.33 138.33 A15×A11 

5.33 6.65 181.66 A15×B6 
14.33 3.66 93.33 A0×B6 

41 5.33 151.66 A0×A4 
20.67 6 145 A0×A11 
16.67 7 140 B6×A11 
4.67 4.66 161.66 B6×A4 

24.67 4.33 138.33 A4×A11 
8.24 3.75 68.75 LSD1% 
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 مزرعه به روش دوم گریفینگگیری شده در پذیری عمومی و خصوصی صفات اندازهتجزیه واریانس ترکیب -3جدول 
Table 3- Mean squares from diallel analysis for various characters in cucumber (Griffing’s model I Method 2). 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

 DF درجه آزادی
 منبع تغییرات

Source of variation   
 طول بوته تا اولین میوه

Plant length to first fruit 
 تعداد شاخه فرعی

 Number of lateral branch 
 بوتهطول

Plant length  
  

691.62** 5.20ns 1408.95ns 6 GCA 
229.86** 9.48** 552.97** 21 SCA 

3.05 1.03 325.52 54 M  
**3.01 ns 0.55 0.255ns - SCA/MSGCAMS 

0.857 
0.42 

0.52 
b 

0.337 
b 

- 
- 

Baker ratio  
n

2h 

ns درصد 1دار شدن در سطح دار، معنیو ** به ترتیب غیر معنی 

bتر بودن : به دییل کوچالGcaMS  نسبت بهscaMS پذیری خصوصی محاسبه نشدو خطای برآورد، وراثت 
01 respectively.0P ≤  non significant and significant at: ∗∗ns,  

SCAMS<  GCAb: not estimated because MS 

 
 گیری شده در مزرعه به روش چهارم گریفینگپذیری عمومی و خصوصی صفات اندازهتجزیه واریانس ترکیب -4جدول 

Table 4- Mean squares from diallel analysis for various characters in cucumber (Griffing’s model I Method 4). 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

 درجه آزادی

DF 
 بع تغییراتمن

Source of variation   
 طول بوته تا اولین میوه

Plant length to first fruit 
 تعداد شاخه فرعی

 Number of lateral branch 
 بوتهطول

 Plant length  
  

525.06** 7.11ns 2039.09ns 6 GCA 
174.95** 8.76** 4212.89** 14 SCA 

3.156 0.89 292.296 40 M  
sn103.0 ns 810. 0.48ns - SCA/MSGCAMS 

0.86 
0.44 

0.62 
b 

0.49 
b 

- 
- 

Baker ratio  
n

2h 

ns درصد 1دار شدن در سطح دار، معنیو ** به ترتیب غیر معنی 

bتر بودن : به دییل کوچالGcaMS  نسبت بهscaMS پذیری خصوصی محاسبه نشدو خطای برآورد، وراثت 
ns, ∗∗ non significant and significant at P ≤ 0.01 respectively 

SCAMS<  GCAb: not estimated because MS 

 

 )باالی قطر( برای صفت طول بوته در روش دوم گریفینگ ( هیبریدهاSCAخصوصی )قطر( و  ( والدین )رویGCAعمومی )پذیری ترکیب -5جدول 
Table 5- General and Specific combining ability of lines (on diagonal) and hybrids (out of diagonal) for plant length 

according to Griffing’s method 2 

A4 A11 B6 A0 A15 B12 B10 والدین 

Parent 
59.88** ns.395 -20.79ns 16.58ns -15.08ns ** 55.32- 17.78ns B10 

-36.86** 47.64** -33.75** 51.96** 3.71ns -3.93ns  B12 
-30.79 11.57ns 34.85** -8.91ns -7.99ns   A15 
-2.89ns -16.68ns -42.21** 5.46ns    A0 
33.10** 3.89ns -19.77ns     B6 

8.1ns -19.78ns      A11 
-0.92ns       A4 

ns درصد 1دار شدن در سطح دار، معنیو ** به ترتیب غیر معنی 
01 respectively.0P ≤  non significant and significant at : ∗∗ns,  
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ها )باالی قطر( برای صفت طول بوته در روش چهارم هیبرید (SCA( والدین )روی قطر( و خصوصی )GCAعمومی )پذیری ترکیب -6جدول 

 گریفینگ
Table 6- General and Specific combining ability of lines (on diagonal) and hybrids (out of diagonal) for plant lenght 

according to Griffing’s method 4 

A4 A11 B6 A0 A15 B12 B10 والدین 

Parent 
53.44** 4.36ns -19.45ns 15.98ns -14.02ns -31.62** 16.38ns B10 

-36.16** 46.71** -30.75** 50.38** 3.01ns -3.23ns  B12 
-29.59* -10.69ns 23.24ns -8.51ns -6.55ns   A15 
-1.11ns -15.68ns -40.76** 4.06ns    A0 
31.71** 2.24ns -18.82ns     B6 
-18.22ns 7.78ns      A11 
-0.02ns       A4 

ns * درصد 1 و 5 دار شدن در سطحدار، معنیو ** به ترتیب غیر معنی و 
ly01 respective.0P ≤  and 50.0P ≤  non significant and significant at :∗∗ns, *,  

 
)باالی قطر( برای صفت تعداد شاخه فرعی در روش دوم  ( هیبریدهاSCA( والدین )روی قطر( و خصوصی )GCAعمومی )پذیری ترکیب -7جدول 

 گریفینگ
Table 7- General and Specific combining ability of lines (on diagonal) and hybrids (out of diagonal) for number of lateral 

branches according to Griffing’s method 2 

A4 A11 B6 A0 A15 B12 B10 
 والدین

Parent 
0.28ns 1.30ns 1.29ns -0.66ns 1.89ns -2.88** 2.35ns B10 

-0.44ns 1.61ns -2.18ns 3.28** 0.89ns -0.42ns  B12 
1.18ns -2.42** 0.79** -1.27ns -0.53ns   A15 
0.88ns -0.89ns -2.87** 0.25ns    A0 
0.2ns 2.42** -0.53ns     B6 

-1.61ns 0.94ns      A11 
-1.42ns       A4 

ns درصد 1 دار شدن در سطحدار، معنیو ** به ترتیب غیر معنی 
spectively01 re.0P ≤  non significant and significant at : ∗∗ns, *,  

 

)باالی قطر( برای صفت تعداد شاخه فرعی در روش  ها( هیبریدSCAروی قطر( و خصوصی )( والدین )GCAعمومی )پذیری ترکیب -8جدول 

 چهارم گریفینگ
Table 8- General and Specific combining ability of lines (on diagonal) and hybrids (out of diagonal) for number of lateral 

branches according to Griffing’s method 4 

A4 A11 B6 A0 A15 B12 B10 والدین 

Parent 
-0.18ns 0.89ns 0.82ns -0.44ns 1.36ns -2.44** 1.10ns B10 

-0.44ns 1.29ns -1.78ns 2.96** 0.42ns -0.30ns  B12 
1.02ns -2.58** 0.69** -0.91ns -0.43ns   A15 
0.56ns -0.38ns -1.77** 0.04ns    A0 
0.16ns 1.92** -0.23ns     B6 
-1.11ns 0.74ns      A11 
-0.92ns       A4 

ns درصد 1 دار شدن در سطحدار، معنیو ** به ترتیب غیر معنی 
01 respectively.0P ≤  non significant and significant at: ∗∗ns,  
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( طول بوته تا اولین میوه در روش دوم )باالی قطر ها( هیبریدSCA( والدین )روی قطر( و خصوصی )GCAعمومی )پذیری ترکیب -9جدول 

 گریفینگ
Table 9- General and Specific combining ability of lines (on diagonal) and hybrids (out of diagonal) for plant length upper 

first fruit according to Griffing’s method 2 

A4 A11 B6 A0 A15 B12 B10 والدین 

Parent 
-2.56ns -4.80ns 1.67ns -10.92** 8.81** 7.43* 6.18** B10 

-8.99** 1.22ns 7.1** -7.34** 6.24** 5.69ns  B12 
-2.75ns 3.98ns 5.14ns -4.10ns 3.01ns   A15 
18.65** 2.28ns 1.84ns 6.69**    A0 
-10.89** 6.13** -5.79ns     B6 
4.76ns 4.04ns      A11 
6.73**       A4 

ns درصد 1 دار شدن در سطحدار، معنیو ** به ترتیب غیر معنی 
01 respectively.0P ≤  non significant and significant at: ∗∗ns,  

 
ها )باالی قطر( طول بوته تا اولین میوه در روش چهارم ( هیبریدSCA( والدین )روی قطر( و خصوصی )GCAپذیری عمومی )ترکیب -10جدول 

 گریفینگ
Table 10- General and Specific combining ability of lines (on diagonal) and hybrids (out of diagonal) for plant length upper 

first fruit according to Griffing’s method 4 

A4 A11 B6 A0 A15 B12 B10 والدین 

Parent 
-1.53ns -4.53ns 1.80ns -7.27** 7.47** 7.07* 5.50** B10 

-7.93** -1.60ns 6.07** -6.67** 6.07** 6.43**  B12 
-1.75ns -2.28ns 7.20** -4.27ns 2.84ns   A15 
15.65** 0.88ns 2.24ns 6.69**    A0 
-9.53** 6.80** -4.16ns     B6 
3.13ns 3.17ns      A11 
6.50**       A4 

ns * درصد 1 و 5 ر شدن در سطحدادار، معنیو ** به ترتیب غیر معنی و 
01 respectively.0P ≤  and 50.0P ≤  non significant and significant at : ∗∗ns, *,  

 

تار باودن   پذیری خصوصی برای ایم صفت به دییل کوچالوراثت
پذیری عمومی باه میاانگیم مربعاات ترکیاب    میانگیم مربعات ترکیب

(  در بایم  4دولپذیری خصوصی و خطای بارآورد محاسابه نشاد )جا    
پااذیری خصوصاای ترکیاابB12xA0 و B10×A4هیبریاادها هیبریااد 

(  در روش 5دار مثبتی را برای ایم صافت نشاان دادناد )جادول    معنی
پاذیری  ترکیاب B12xA0 و هیبرید B10×A4های چهارم نیز هیبرید

(  بررسای میازان   6داری را نشان دادند )جدولخصوصی مثبت و معنی
بیشاتریم هتاروزیس    B10xA0د که ژنوتیاپ  هتروزیس بیانگر آن بو

نسبی را دارا بود  برای هتروزیس نسبت باه وایاد برتار هایچ یاال از      
 B12×B6هیبریاادها هتااروزیس مثبتاای نشااان ندادنااد و ترکیااب    

بیشاتریم   B10xA4داری نشان داد و ژنوتیاپ  هتروزیس منفی معنی
  ( 11هتروزیس استاندارد برای هر دو شاهد را نشان داد )جدول 

هااا نشااان داد کااه تالقاای   تعااداد شاااخه: مقایسااه میااانگیم  
شاااخه در بوتااه در  33/8بااا میااانگیم  B12×A0و  B10×A4هااای

در  33/3باا میاانگیم    B12×A4باالتریم سطح قرار داشتند و تالقی 
با میاانگیم   A4ها نیز الیم تریم سطح قرار داشت  در بیم الیمپاییم

خه فرعای را دارا باود  شاایان  کار     شاخه در بوته بیشتریم تعداد شا 9
ها و هیبریادها  است که نتایج مطایعات قبیی ما نشان داد که ایم الیم

دارای عمیکرد باالیی نیز هستند  برخی محققایم هتاروزیس گیاهاان    
هیبرید از نظر عمیکرد را به تعداد شااخه بیشاتر و در نتیجاه افازایش     

 ( 22دانند )توان فتوسنتزی مرتبط می
ای قبیی ما نیز نشان دهنده همیم مطیاب در ماورد الیام   بررسیه

پذیری عمومی های مورد مطایعه داشت  نتایج حاصل از تجزیه ترکیب
هاا  و خصوصی به روش دوم گریفینگ با فرض ثابات باودن ژنوتیاپ   

پذیری خصوصی هیبریدها بارای  دار ترکیبحاکی از وجود اثرات معنی
پاذیری عماومی   کاه ترکیاب   صفت تعداد شاخه فرعی داشت در حایی

 ( 3 دار نشد )جدولالینها برای ایم صفت معنی
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 محاسبه هتروزیس برای طول بوته و تعداد شاخه فرعی -11جدول 

Table 11- high parent and standard heterosis for plant length and number of lateral branches 

 تعداد شاخه

Number of lateral branches 

 ل بوتهطو

Plant lenght 

هتروزیس استاندارد 

 2نسبت به رقم گیالن 

Standard (Guilan 2) 

heterosis 

هتروزیس 

استاندارد نسبت 

 PSبه رقم 

Standard (PS) 

heterosis 

هتروزیس 

نسبت به والد 

 برتر

High parent 

heterosis 

هتروزیس استاندارد 

 2نسبت به رقم گیالن 

Standard (Guilan 2) 

heterosis 

هتروزیس 

استاندارد نسبت 

 PSبه رقم 

Standard (PS) 

heterosis 

هتروزیس 

نسبت به والد 

 برتر

High parent 

heterosis 

 هیبرید

Hybrids 

-0.52 -0.2 -0.61 -0.40 -0.36 -0.43 B10×B12 
-0.08 0.53 -0.26 -0.34 -0.30 -0.37 B10×A15 
-0.24 0.27 -0.39 -0.15 -0.09 -0.19 B10×A0 
-0.24 0.67 -0.19 -0.23 -0.18 -0.26 B10×A11 
-0.32 0.13 -0.45 0 0.06 -0.04 B10×A4 
-0.12 0.47 -0.29 -0.42 -0.38 -0.44 B10×B6 
-0.36 0.06 -0.48 -0.35 -0.31 -0.38 B12×A15 

0 0.66 -0.19 -0.09 -0.03 -0.13 B12×A0 
-0.12 0.47 -0.29 -0.09 -0.03 -0.13 B12×A11 
-0.51 -0.2 -0.61 -0.50 -0.47 -0.52 B12×A4 
-0.6 -0.33 -0.68 -0.57 -0.54 -0.59 B12×B6 

-0.48 0.66 -0.58 -0.38 -0.33 -0.40 A15×A0 
-0.6 -0.33 -0.68 -0.37 -0.29 -0.40 A15×A11 

-0.36 0.06 -0.48 -0.49 -0.45 -0.51 A15×A4 
-0.32 0.13 0.45 -0.17 -0.12 -0.21 A15×B6 
-0.28 0.2 -0.42 -0.34 -0.29 -0.37 A0×A11 
-0.36 0.06 -0.48 -0.31 -0.26 -0.34 A0×A4 
-0.56 -0.27 -0.64 -0.57 -0.54 -0.50 A0×B6 
-0.48 -0.13 -0.58 -0.37 -0.33 -0.40 A11×A4 
-0.06 0.4 -0.32 -0.36 -0.32 -0.39 A11×B6 
-0.44 -0.07 -0.55 -0.26 -0.22 -0.30 A4×B6 

 
 محاسبه هتروزیس برای طول بوته تا اولین میوه -12جدول 

Table 11- high parent and standard heterosis for plant length upper first fruit 

 2هتروزیس استاندارد نسبت به رقم گیالن 

Standard (Guilan 2) heterosis 

هتروزیس استاندارد نسبت به رقم 
PS 

Standard (PS) heterosis 

 هتروزیس نسبت به والد برتر

High parent heterosis 

 هیبرید

Hybrids 

0.89 0.81 0 B10×B12 
0.14 -0.56 -7.33 B10×A15 
0.76 0.56 -1.33 B10×A0 
0.74 0.53 -1.5 B10×A11 
0.41 -0.06 -4.6 B10×A4 
0.79 0.62 -1 B10×B6 
0.36 -0.16 -5.16 B12×A15 
0.87 0.78 -0.16 B12×A0 
0.74 0.53 -1.5 B12×A11 
0.89 0.81 0 B12×A4 
0.72 0.50 -1.66 B12×B6 
0.17 -0.50 -7 A15×A0 
0.22 -0.40 -6.5 A15×A11 
-0.03 -0.87 -9 A15×A4 
0.72 0.50 -1.66 A15×B6 
-0.07 -0.93 -9.33 A0×A11 
-1.12 -2.84 -19.5 A0×A4 
0.26 -0.34 -6.6 A0×B6 
0.27 -1.31 -11.33 A11×A4 
0.29 -0.56 -7.33 A11×B6 
0.27 0.56 -1.33 A4×B6 
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پذیری عمومی به خصوصی و مقادار  دار نشدن نسبت ترکیبمعنی
افزایشی در ( نشان داد که سه  واریانس غیر62/0عددی نسبت بیکر )

کنترل ایم صفت بیشتر از واریانس افزایشی است  نتایج ایم تحقیق با 
( مغایرت داشت و موید ایم مطیاب اسات   12)نتایج ایفتی و همکاران 

پذیری عمومی و های ترکیبکه برای هر جمعیت اصالحی باید بررسی
پاذیری  خصوصی برای تعییم استراتژی اصالحی صورت گیرد  وراثات 

تر باودن میاانگیم مربعاات    خصوصی برای ایم صفت به دییل کوچال
صوصای و  پاذیری خ پذیری عمومی به میانگیم مربعات ترکیبترکیب

پاذیری  (  نتایج حاصل از تجزیه ترکیاب 3خطای برآورد محاسبه نشد )
عمومی و خصوصی در روش چهارم گریفینگ نیز همسو باا روش دوم  

پاذیری  ترکیاب  B12×A0 (  در بایم هیبریادها هیبریاد   4بود )جادول 
(  در 5 دار مثبتی را برای ایم صفت نشاان داد )جادول  خصوصی معنی

پاذیری خصوصای مثبات و    ترکیبB12×A0 روش چهارم نیز هیبرید
پذیری خصوصای  ترکیبA15×A11 داری را نشان داد و هیبریدمعنی
(  بررسای میازان هتاروزیس    6 دار و منفی را نشاان داد )جادول  معنی

بیشتریم هتروزیس نسبت به واید  A15×B6بیانگر آن بود که ژنوتیپ 
زیس بیشاتریم هتاروزیس نسابی و هتارو     B12×A0برتر و ژنوتیاپ  

 (  11 استاندارد نسبت به هر دو رق  شاهد را دارا بود )جدول
طول بوته تا اوییم میوه: نتایج تجزیه واریانس حااکی از اخاتالف   

هاا  (  مقایساه میاانگیم  1 ها بود )جادول دار در بیم ژنوتیپبسیار معنی
و  B10×B12هاای  بیشتریم و تالقای  A0×A4نشان داد که تالقی 

B12×A4  بوته تا اوییم میاوه را نشاان دادناد  در بایم     کمتریم طول
کمتاریم   B12و  B10هاای  بیشاتریم و الیام   B6ها نیز الیام  الیم

طول بوته تا اوییم میوه را نشان دادند  نتایج حاصل از تجزیه ترکیاب 
پذیری عمومی و خصوصی باه روش دوم گریفیناگ باا فارض ثابات      

پذیری عمومی و رکیبدار تها حاکی از وجود اثرات معنیبودن ژنوتیپ
دار شادن نسابت   (  معنای 3 خصوصی برای ایم صقت داشت )جادول 

( 86/0پذیری عمومی به خصوصی و مقدار عددی نسبت بیکر )ترکیب
نشان داد که سه  واریانس افزایشی در کنتارل ایام صافت بیشاتر از     

افزایشی است  نتایج ایم تحقیق با نتایج ایفتی و همکاران واریانس غیر
( 42/0پذیری خصوصی برای ایام صافت )  مغایرت داشت  وراثت (12)

پذیری عمومی و (  نتایج حاصل از تجزیه ترکیب3 محاسبه شد )جدول
-خصوصی در روش چهارم گریفینگ همسو با روش دوم باود  وراثات  

( در روش چهارم محاسبه شد 44/0پذیری خصوصی برای ایم صفت )
-هاا حااکی از ترکیاب   یام پذیری عمومی ال(  بررسی ترکیب4)جدول

(  در بایم  9بود )جادول  A4دار مثبت برای الیم پذیری عمومی معنی
دار مثبتی پذیری خصوصی معنیترکیب A0×A4هیبریدها نیز هیبرید 

-ترکیاب  A0را برای ایم صفت نشان داد  در روش چهارم نیز الیام  

داری را نشاان داد  در بایم هیبریادها    پذیری عمومی مثبات و معنای  
داری را نشاان داد و  پاذیری مثبات و معنای   ترکیاب  A0×A4 ریدهیب

دار و منفی را برای ایام  پذیری خصوصی معنیترکیبB6×A4 هیبرید
بررسی میزان هتروزیس بیانگر آن بود که  .(10صفت نشان داد )جدول

بیشتریم هتروزیس نسبت به واید برتر، هتاروزیس   B12×A4ژنوتیپ 
 ( 12دارا بودند )جدول نسبی و هتروزیس استاندارد را

 

 گیری کلینتیجه

هاای  از نظر صفات ماورد بررسای ترکیاب    A4و  B10های الیم
ها جهت تویید باذر هیبریاد باا رشاد     بهتری تویید کردند و از ایم الیم

توان بهره جست  همچنیم با انتخا  از بایم نتاا    رویشی مناسب می
زایشای در کنتارل   نسیهای دوم و باالتر با توجه به نقاش واریاانس اف  

توان به الینهای مادری با وضاعیت  صفت طول بوته تا اوییم میوه می
 دست یافت  گرمورد نظر اصالح
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